
 بسم هللا الرَّْحٰمِن الرحيم
امهلَل إِنَّا نَْسئَلَُك ِِبَاِهَك َوِِبَاهِ اَْسَمآئَِك اْْلُْسََن ُُكَِّها 

ٍد   َوبَِساَداتِنَا اْْلَْدِريِّيَ َوِِبَاهِ َحِبيِبَك َسيِِّدنَا اَْْحََد َوُُمَمَّ
َبْْيٍ َوَعبِْد  ٍّ َوَطلَْحَة َوالزُّ اَِِب بَْكٍر َوُعَمَر َوُعثَْماَن َولََعِ

 وَ وََسْعٍد وََسِعيٍد َواَِِب ُعبَيَْدَة  رَّْْحِٰن ال
َ
 اوَ  ِس ْخنَ اْل

َ
 مِ قَ رْ ْل

 وَ  اٍس يَ َوإِ  َواَنََسةَ 
ُ
َ اَ وَ  اٍس يَ َوإِ  ٍس يْ نَ أ َِبٍّ وَ  ٍس ن

ُ
 ٍس وْ اَ وَ  دَ عَ َواَسْ  أ

َ وَ  اءِ َبَ الْ وَ  ةَ سَ َوبَْسبَ  اٍث َوَبَّ  ْْيٍ َوُِبَ َوبََِلٍل  ٍ وَ  ْيٍ شِ ب ْْ ِ  ب
 ٍت ابِ َوثَ  ٍت ابِ َوثَ  ٍت ابِ ثَ وَ  ةَ بَ لَ عْ َوثَ  ٍف قْ َوثَ  يمٍ مِ تَ وَ  يمٍ مِ تَ وَ  يمٍ مِ تَ وَ 



 ْْيٍ وَُجبَ  رٍ ابِ وَجَ  ْبٍ وَجَ  ةَ بَ لَ عْ َوثَ  ةَ بَ لَ عْ َوثَ  ٍت ابِ َوثَ  ٍت ابِ َوثَ  ٍت ابِ َوثَ 
 ٍب اطِ وَحَ  ٍب اطِ وَحَ  ةَ زَ وََْحْ  ارٍ بَّ جَ وَ  رٍ ابِ وَجَ  ْْيٍ وَُجبَ  رٍ ابِ وَجَ 

 ِث رْ َواْْلَ  ِث رْ َواْْلَ  ِث رْ َواْْلَ  ِث رْ َواْْلَ  ِث رْ َواْْلَ  ْيِ َص َواْْلُ 
وََحاِرثََة وََحاِرثََة  ِث رْ َواْْلَ  ِث رْ َواْْلَ  ِث رْ َواْْلَ  ِث رْ َواْْلَ 

وََحَراٍم وَُحَريٍْث َواْْلُبَاِب وََحِبيٍب  ِث ارِ اْْلَ وَ  ِث ارِ اْْلَ وَ 
وََْحَْزَة )َعلَيِْهْم رَِضآُء َوالَْعَطايَا َورَْْحٌَة َونَِعٌم َوآََلٌء ِمَن 

عُ  ِِبَاِِلٍ وََخبَّاٍب وََخبَّاٍب وَُخنَيٍْس وَُخَصيٍْم وَ  (اْْلَقِّ تَْْسَ
ٍد  ٍد وََخَلَّ اٍت وَِخَداٍش وَِخَراٍش وََخارَِجَة وََخَلَّ وََخْوِِلِّ وََخوَّ

ٍد وَخَ  دٍ وََخَلَّ  يذِ وَ وََخاِِلٍ وَُخلَيٍْد وََخِليَفَة وَُخبَيٍْب  َلَّ
مَ   عٍ افِ َورَ  عٍ افِ َورَ  ةَ اعَ َوِرفَ  ِعٍّ َوِربْ  ةَ يعَ بِ َورَ  انَ وَ كْ ذَ وَ  ْيِ الَ الِشِّ

 دٍ اشِ رَ وَ  ةَ اعَ َوِرفَ  ةَ اعَ َوِرفَ  ةَ اعَ َوِرفَ  عٍ افِ َورَ  عٍ افِ َورَ  عٍ افِ َورَ 
 ادٍ يَ زِ وَ  ادٍ يَ زِ وَ  ادٍ يَ زِ وَ  دٍ يْ َوزَ  دٍ يْ َوزَ  دٍ يْ َوزَ  ةَ لَ يْ حَ رُ وَ  يعِ بِ الرَّ وَ 



ِ سَ وَ  ِب ائِ َوالسَّ  دٍ يْ َوزَ  دٍ يْ َوزَ  دٍ يْ زَ وَ  ٍٍ سُ وَ  وَِسنَانٍ  ةَ ْبَ وَسَ  مٍ ال  َهيْ
ِسَما ٍٍ وَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  ٍط بِ يْ وَ وَسُ 

ٍٍ  وََسالِمٍ وَُسْفيَاَن وََسلَْمَة وََسلَْمَة وََسلَْمَة  ٍٍ وََسْه ٍٍ وََسْه  وََسْه
 ٍٍ اَن وَِسَما ٍٍ وَُسْفيَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  دٍ عْ وَسَ  وَُسَهيْ

يٍط وََسلِ  وَُسلَيٍْم وَُسلَيٍْم وَُسلَيٍْم وَُسلَيْمٍ  ةَ اقَ ُسَ وَ  ةَ اقَ َوُسَ 
يٍك وََصْفَواَن  اٍس َوََشِ وَِسنَاٍن وََسَواٍد وََسَواٍد وَُشَجاٍع وََشمَّ

 َرةَ مْ َض وَ  ا ٍِ حَّ الضَّ وَ  ا ٍِ حَّ الضَّ وَ  ِفٍّ يْ َص وَ وََصِبيٍح وَُسَهيٍْب 
)َعلَيِْهْم َثنَاٌء  ٍِ يْ فَ الطُّ وَ  ٍِ يْ فَ الطُّ وَ  ٍِ يْ فَ الطُّ وَ  ٍب يْ َوُطلَ 

ٌة  ٍٍ  (َونُوٌر َواَْضَواٌء تُِضيُئ َوتَلَْمعُ َوالَْهنَاُء وَِعزَّ َوبَِعاقِ
َوُعبَيَدَة َوُعَمْْيٍ َوُعَمْْيٍ َوَعبُْد اهلِل َوَعبُْد اهلِل َوَعبُْد اهلِل 
 َوَعبُْد اهلِل َوَعبُْد اهلِل َوَعبُْد اهلِل َوَعيَّاٍض َوُعثَْمانَ 

َشَة   رٍ امَّ عُ وَ  رٍ مِ وََع  رٍ مِ وََع  رٍ مِ َع وَ َوُعْقبََة َوُعْقبََة وَُعَّكَّ



 ةَ رَ امَّ عُ وَ  رٍ مِ َع وَ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ 
 رَّْْحِٰن َوَعبِْد ال دٍ يْ َوُعبَ  دٍ يْ َوُعبَ  دٍ يْ َوُعبَ  ادٍ بَّ عَ وَ  َويْمٍ عُ وَ 

 اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ 
َوُعَمْْيٍ َوُعَمْْيٍ َوُعَمْْيٍ  وََعوٍْف  وََعِصمٍ  وََعِصمٍ  وََعِصمٍ 

اَرَة َوُعبَيٍْد َوَعبِْد َربِِّه َوَعبَْدَة   اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ َوُعمَّ
وََعِمٍر وََعِمٍر  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ  رٍ وَعمْ 

وَُعَصيَْمَة وَِعْصَمَة وََعبٍْس وََعِمٍر وََعِمٍر وََعئٍِد وََعِصٍم 
 دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ َوُعبَاَدَة َوَعبَّاٍد 

 دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ 
 دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ  دِ بْ َوعَ  اهللِ 
 ةَ بَ قْ َوعُ  ةَ بَ تْ عُ وَ  ةَ بَ تْ عُ وَ  ةَ بَ تْ عُ وَ  انَ بَ تْ عُ وَ  نَ ََل جْ عَ َوالْ  اهللِ 
وٌر َوالَْفَخاُر َوُُتَْفٌة  وََعِديٍّ وََعِطيَّةَ  ةَ بَ قْ َوعُ  )َعلَيِْهْم ُسُ



 ةَ وَ رْ فَ وَ  هِ اكِ فَ الْ وَ  امٍ نَّ غَ بِ وَ وَُجوٌد َوإِْحَساٌن تَِزيُد َوتَْرَفُع( 
 ٍب عْ كَ وَ  ٍس يْ قَ وَ  ٍس يْ قَ وَ  ٍس يْ قَ وَ  ةَ بَ طْ قُ وَ َوَقتَاَدَة  ةَ امَ دَ قُ وَ 
ِ مَ وَ  ٍك الِ مَ وَ  ِمْهَجعٍ وَ  ةَ دَ ِْلْ وَ  ٍب عْ كَ وَ  َوَمْصَعٍب  ٍج َل دْ َومِ  ٍك ال

 زٍ رِ َوُُمْ  ودٍ عُ سْ َومَ  ٍح طَ سْ َومِ  َوَمْعَمٍر َوَمْرثٍَد َوالِْمْقَدادِ 
ٍ  ٍن عْ َومَ  َوُمَعتٍَّب  َّْ ِ مَ وَ  َوالُْمنِْذرِ  َوالُْمنِْذرِ  دٍ مَّ َوُُمَ  َوُمبَ  ٍك ال

ِ مَ وَ   ذٍ وِّ عَ َومُ  ذٍ وِّ عَ َومُ  ودٍ عُ سْ َومَ  ٍب تَّ عَ َومُ  ٍب تَّ عَ َومُ  ٍن عْ َومَ  ٍك ال
ِ مَ وَ  اذٍ عَ َومُ  اذٍ عَ َومُ  اذٍ عَ َومُ  اذٍ عَ َومُ  اذٍ عَ َومُ  ِ مَ وَ  ٍك ال ِ مَ وَ  ٍك ال  ٍك ال

ِ مَ وَ  ْ وَ  ودٍ عُ سْ َومَ  ودٍ عُ سْ َومَ  ودٍ عُ سْ َومَ  ودٍ عُ سْ َومَ  ٍك ال  رِ ذَّ جَ مُ ال
ْ  ٍٍ قَ عْ َومَ  دٍ بَ عْ َومَ  دٍ بَ عْ َومَ  ٍٍ وَ  زٍ رِّ ُُمَ وَ  رِ ذِ نْ مُ َوال  ْضٍ نَ َوُملَيْ

 انِ مَ عْ َوالُّ  انِ مَ عْ َوالُّ  انِ مَ عْ َوالُّ  انِ مَ عْ َوالُّ  انِ مَ عْ َوالُّ 
ٍٍ ) انِ مَ عْ َوالُّ  انِ مَ عْ َوالُّ  انِ مَ عْ َوالُّ 

فَْوٌز وَ  ةٌ يَّ َُتِ  مْ هِ يْ لَ عَ َونَْوفَ
ٌٍ َوإْكَراٌم ََتُفُّ َوتَْسَطعُ   َووَْهٍب  دٍ اقِ وَ بِ وَ  (َوِمنٌَّة َوفَْض



 يدَ زِ َويَ  لٍ ََل َوهِ  ٍٍ يْ َوُهبَ  ئٍ انِ وَهَ َووَْدقََة  ةَ يعَ دِ َووَ  َوَوْهٍب 
 ِِب َواَ  ٍٍ يْ قَ عُ  َواَِِب  انٍ ِسنَ  َواَِِب  يدَ زِ َويَ  يدَ زِ َويَ  يدَ زِ َويَ  يدَ زِ َويَ 
 ْ ٍٍ  مِ ثَ يْ هَ ال  َواَِِب  ةَ نَّ حَ  َواَِِب  ةَ نَّ حَ  َواَِِب  ةَ انَ ُْلَ  اَِِب وَ  َواَِِب ُملَيْ

عْ  ةَ حَ لْ طَ  َواَِِب  ةَ انَ جَ دُ  َواَِِب  خٍ يْ شَ  َواَِِب  اٍح يَّ َض 
َ
َواِر َواَِِب اْل

دٍ  يٍب بِ حَ  َواَِِب  وَب اَيُّ  َواَِِب   َواَِِب  َواَِِب قَيٍْس َواَِِب َخَلَّ
 دَ ؤُ ادَ  َواَِِب  ةَ ادَ تَ قَ  َواَِِب  ةَ مَ يْ زَ خُ  َواَِِب  ةَ مَ ِصْ  َواَِِب  ةَ جَ ارِ خَ 

 َواَِِب  ْْسِ يَ الْ  َواَِِب  ٍن سَ حَ  َواَِِب  يٍط لِ سَ  َواَِِب  يٍط لِ سَ  َواَِِب 
َمَدى ِوََلًء الَْهَدايَا َوَبْهَجٌة )َعلَيِْهْم َسََلٌم وَ  ودٍ عُ سْ مَ 

ْمٌس  َحدِ  َوبَِساَداتِنَا ََتِْري َوَتْطلُُع( َمالشَّ
ُ
َة َْحْزَ يَِّي اْل

نَيٍْس َواَوٍْس َواَوٍْس َوإِيَاٍس َوإِيَاٍس َوثَابٍِت 
ُ
َواَنٍَس َوأ

َوثَابٍِت َوثَابٍِت َوَثْعلَبََة َوَثْقٍف َوَثْقٍف َواْْلَارِِث َواْْلَارِِث 
َواْْلَارِِث َواْْلَارِِث َواْْلَارِِث َواْْلَارِِث َواْْلَارِِث َواْْلَارِِث 



ٍٍ وََحنَْظلََة وَِخَداٍش وََخارَِجَة وَُحبَاٍب وََحِبيٍب وَحُ  َصيْ
ٍد وََخيْثََمَة وََذْكَواَن َوَرافٍِع َوَرافٍِع َوِرفَاَعَة  وَُخنَيٍْس وََخَلَّ
َوِرفَاَعَة َوِرفَاَعَة َوِزَياٍد َوَزيٍْد وَُسبَيٍْع وََسْعٍد وََسْعٍد وََسْعٍد 

ٍٍ وَ  ٍٍ وََسِعيٍد وََسلَْمَة وَُسلَيٍْم وَُسلَيٍْم وََسْه ٍٍ وََسْه َسْه
اٍس وََصيِْفٍّ وََضْمَرةَ  وََعِمٍر وََعِمٍر وََعِمٍر َوَعبَّاٍد  وََشمَّ

َوَعبَّاٍد َوَعبَّاٍس َوَعبِْد اهلِل َوَعبِْد اهلِل َوَعبِْد اهلِل َوَعبِْد 
 رَّْْحِٰن اهلِل َوَعبِْد اهلِل َوَعبِْد اهلِل َوَعبِْد اهلِل َوَعبِْد ال

اَرَة َوَعْمٍر َوَعبَْدَة َوُعبَ  يٍْد َوُعبَيٍْد َوُعتْبََة َوَعْقَرَبَة َوَعمَّ
َة َوقَيٍْس  َة َوقُرَّ َوَعْمٍر َوَعْمٍر َوَعْمٍر َوَعْمٍر َوُعَمْْيٍ َوَعنََْثَ
َوقَيٍْس َوقَيٍْس َوَكيَْساَن َوَمالٍِك َوَمالٍِك َوَمالٍِك َوَمالٍِك 

ٍر َوُمْصَعٍب َوَمْعبٍَد َوالُّْعمَ  اِن َوالُّْعَماِن َوالُّْعَماِن َوُُمَذَّ
ٍٍ َوَوْهٍب َوَيِزيَد َوَيِزيَد َويََساٍر َواَِِب اَْيَمَن َواَِِب َحبََّة 

َونَْوفَ



َة َوبَِسائِِر  َواَِِب َحَراٍم َواَِِب َزيٍْد َواَِِب ُسْفيَاَن َواَِِب ُهبَْْيَ
َحابَِة رِْضَواُن اهلِل َتَعاََل َعلَيِْهْم اَْْجَِعيَ  َظنَا اَْن َُتْفَ  الصَّ

وِر َواَْن تُوِرَثنَا بَِقَضآِء َحاجَ  ُ ُّْ يِع اْْلَََليَا َوال تِنَا اِمْن َْجِ
اِْلَِي يَْوَم  وِر َواَْن ََتَْعلَنَا ِمْن ِعبَاِد ٍَ الصَّ ُ الَْفَرَح َوالْسُّ
الَْقَضآِء َوالنُُّشوِر َواَْن َتْغِفَر ُذنُوَبنَا َوتَْسُُتَ ُعيُوَبنَا 

ََنَا َوَتْقِض  َج ُهُموَمنَا َوُكُروَبنَا َواَْن تَْدَفَع بَََل ََنَا َوَتَفرِّ  ُديُو
ٍَ َمَقاِصَدنَا َوتَْكِفيَنَا ِبَََللَِك َعْن  َوَمَصآئِبَنَا َوُُتَصِّ
ْن ِسَوا ٍَ بِرَْْحَِتَك يَا اَرَْحَم  َحَراِمَك َوُتْغِنيَنَا بَِفْضِلَك َعمَّ

َي وََصَّلَّ اهلُل ََعَ  اِْحِ ِ وََصْحِبِه الرَّ ِِ ٍد وَََعَ آ  َسيِِّدنَا ُُمَمَّ
ٍَ َعْن ِذْكِرهِ الَْغافِلُوَن  اِكُروَن َوَغَف وََسلََّم ُُكَِّما َذَكَرُه اذلَّ

ا يَِصُفوَن  ﴿ُسبَْحانَ  ِة َعمَّ  ََعَ  وََسََلمٌ  َربَِّك رَبِّ الِْعزَّ
  الَْعالَِمَي﴾ رَبِّ  لِلَّـهِ  َواْْلَْمدُ   الُْمرَْسِليَ 



  
 
 
 

    



  مالرحمـٰن الرحي  الحمد للـه رب العالمين  بسم اللـه الرحمـٰن الرحيم﴿
 تقيماهدنا الصراط المس  إياك نعبد وإياك نستعين  مالك يوم الدين

إن هللا    صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وال الضالين 
 ﴾سليمايا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ت  ومالئكته يصلون على النبي

أللهم صل على سيدنا وموالنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع  
البالء والوباء والقحط والمرض واأللم إسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في  

ه مقدس معطر مطهر منور في البيت  اللوح والقـلم سيد العرب والعجم جسم
العلى نور الهدى كهف الورى   والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر

مصباح الظلم جميل الشيم شفيع األمم صاحب الجود والكرم وهللا عاصمه وجبريل  
خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقـامه وقـاب قوسين  

ين  موجوده سيد المرسلين خاتم النبيمطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود  
شفيع المذنبين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد  
المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقرآء  
والغرباء والمساكين سيد الثقـلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في  

ب المشرقين ورب المغربين جد  الدارين صاحب قـاب قوسين محبوب ر 
الحسن والحسين موالنا ومولى الثقـلين أبي القـاسم محمد ابن عبد هللا نور من  
نور هللا يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله واصحابه سلموا تسليما  
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم  

إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما  وعلى آل سيدنا  
باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد  

 السالم عليك ايها النبي ورحمة هللا وبركاته



 

 


